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L’Alt Empordà
FIGUERES

SERVEIS

L’Ajuntament aparca la consulta del tren,
però mirarà si dues estacions són viables

El departament
d’Acció Social
preveu obrir un
nou centre de dia
a Peralada

Vila convocarà un ple extraordinari per exposar la posició de l’equip de govern
DdeG, Figueres
G.Tubert, Figueres.

L’equip de govern de Figueres
–CiU, PSC i ICV– es va reunir
ahir amb la plataforma Defensem
el Tren i van acordar que el consistori estudiaria la viabilitat de
dotar la ciutat de dues estacions
de tren, l’actual amb les vies soterrades i la del TAV a Vilafant.
Malgrat això, l’alcalde, Santi Vila,
va dir que, de moment, no es faria la consulta popular sobre el futur ferroviari a la ciutat.
En aquest sentit, Vila va explicar que s’encarregaran els estudis tècnics i econòmics pertinents per tal d’avaluar si la ciutat
«suportaria» aquest model ferroviari. Per la seva banda, el portaveu de la plataforma, Pep Gou, va
insistir en que «no donaran xecs
en blanc a ningú» però que es
tracta d’un procés que no pot quedar-se només amb la recollida de
signatures. Per aquest motiu, va
dir, treballaran conjuntament
amb l’Ajuntament per tal de defensar aquest model ferroviari.
D’altra banda, Vila va dir que
convocaran un ple extraordinari
per exposar la posició de l’equip
de govern, en el qual la plataforma podrà intervenir. Amb tot, va
insistir que es tracta «d’aconseguir el màxim consens entre totes
les forces polítiques i també entre
els ciutadans».
Amb tot, Gou va insistir en que
la prioritat de la plataforma ciutadana és aconseguir el soterrament de les vies que, actualment,
travessen la ciutat i que treballaran per fer-ho realitat.
«És evident que la gent que ha
participat a la campanya de recollida de signatures vol ser consultada però, de moment, seguirem el
procés», va afegir Gou.

Defensem el
Tren diu que els
ciutadans volen
ser consultats
I
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REUNIÓ. L’alcalde, Santi Vila, i el portaveu de Defensem el Tren, Pep Gou, van exposar les conclusions de la reunió.

El dilema del futur ferroviari a la ciutat
DdeG, Figueres.

Des de l’inici de la recollida de
signatures per part de la plataforma Defensem el Tren, la posició dels membres del govern
municipal de Figueres sobre el
futur ferroviari a la ciutat ha
anat variant.
El PSC, amb l’exalcalde Joan
Armangué al capdavant, sempre havia defensat una única estació intermodal –pel TAV i el
tren convencional– al terme municipal de Vilafant. En les darreres setmanes, però, ha passat a afirmar que «mentre s’asseguri el pas del TAV per la ciutat,
sondejarem Foment la possibilitat de mantenir l’estació al centre de la ciutat».
La possibilitat que Figueres
es dotés de dues estacions,
però, la va plantejar l’alcalde,

Santi Vila, afirmant que el creixement previst per la ciutat provablement «podria suportar tenir una estació al centre i una altra a Vilafant». A més, Vila va
afegir que negociar amb Foment «tenint més de 5.000 signatures» seria molt més efectiu.
I és que el poc interès que ha
mostrat el Ministeri sobre el futur de les vies que travessen la
ciutat va empènyer l’alcalde a replantejar-se la seva posició.
La consulta popular

La possibilitat de fer una consulta popular sobre el futur ferroviari a la ciutat no ha estat
menys controvertida. La plataforma va iniciar la campanya fa
aproximadament un mes i,
aquesta mateixa setmana, ha

presentat 5.822 signatures per
instar al ple a fer el plebiscit.
Aquest fet ha precipitat els
esdeveniments i, en les darreres setmanes, CiU, PSC i ICV
han mostrat punts de vista diversos sobre la possibilitat d’acceptar la demanda ciutadana.
«Ni confirmem ni descartem
la possibilitat», afirmava Vila
(CiU). «No posarem pals a les rodes a la consulta però la considerem del tot innecessària», afirmava Pere Casellas (PSC). «No
és competència municipal», afegir Richard Eleman (ICV).
Amb tot, la plataforma Defensem el Tren ha aconseguit
acordar amb l’equip de govern
la seva participació en el ple extraordinari, per tal de mostrar la
seva posició.

La Generalitat preveu incrementar els ser veis d’atenció
social a la comarca amb noves iniciatives. A Peralada es
pretén obrir un nou centre de
dia; al centre Santa Anna de
Terrades que atén persones
amb sida, de caràcter crònic
o terminal, es farà una aportació econòmica de 243.390
euros per a 10 places conveniades; i a l’Associació Tramuntana d’Ajut i Reinserció
del Toxicòman a Terrades
s’invertirà 754.509 euros pels
31 usuaris objecte del conveni existent.
El director dels Ser veis
Territorials d’Acció Social i
Ciutadania de Girona, Josep
Viñas, va donar a conèixer
aquestes iniciatives ahir en
una visita a la comarca que va
començar amb l’entrevista
amb l’alcalde (UIP) de Peralada, Pere Torrent, per plantejar el nou centre de dia.
Un dels centres de la comarca que ha rebut inversió
per par t del depar tament
d’Acció Social i Ciutadania
ha estat el centre ocupacional de Mifas a Vilafant que
disposarà de 20 places per a
persones amb discapacitat física. El centre està previst
que s’acabi el mes de juny.
La resta de centres de la
comarca que va visitar ahir el
director dels Ser veis Territorials d’Acció Social a Girona funcionen des de fa anys i
es mantindrà la implicació de
la Generalitat amb financiació per tal que puguin continuant prestant un ser vei social.

FIGUERES

El Consell cedirà
150 mapes en relleu
de la comarca a
escoles i entitats
DdeG, Figueres

SUCCESSOS

Uns lladres entren a l’Ajuntament i
s’emporten 300 euros de la caixa
Els autors del robatori van forçar la porta de l’entrada principal
DdeG, Vilajuïga

Uns lladres van entrar a robar
de matinada a l’Ajuntament de
Vilajuïga i es van emportar entre 200 i 300 euros que hi havia
en una caixa de canvi. El robatori va tenir lloc la nit de dilluns
a dimarts, i per accedir a l’interior de les dependències muni-

Vilajuïga és el
segon ajuntament
on es produeix un
robatori en
poques setmanes
I
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cipals, els lladres van forçar la
porta principal del consistori i
van trencar part del dispositiu
d’alarma per evitar que sonés.
Segons ha explicat l’alcalde del
municipi, Pere Trias, els lladres
tenien com a objectiu els diners,
perquè no van emportar-se cap

equip informàtic de les dependències. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació
per intentar localitzar els autors
dels fets.
Aquest és el segon robatori
que pateix un ajuntament de
l’Alt Empordà en poques setmanes de diferència. La matinada del dijous 13 de març, uns altres lladres van entrar al consistori i al dispensari de Mollet
de Peralada. En aquesta ocasió,
els autors del robatori van accedir-hi per un balcó de l’Ajuntament. Una vegada a l’interior
van regirar les oficines i només
es van endur dues pantalles
d’ordinador.

El Consell Comarcal de l’Alt
Empordà distribuirà 150 mapes en relleu de la comarca a
les escoles d’educació Primària i Secundària i en centres
de dinamització cultural com
biblioteques i casals. Pretenen difondre el coneixement
del territori.
L’Institut Car togràfic de
Catalunya (ICC) ha signat un
conveni amb el Consell Comarcal per a la cessió del material que es donarà gratuïtament als centres. L’any passat
l’ICC va cedir 600 exemplars
de l’Atles Comarcal de Catalunya-Volum de l’Alt Empordà
també amb voluntat de difondre el territori.

